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MØDENOTAT

Formandskabsmøde EØ 28.8.2015

Formandskabsmøde EØ 28. august 2015 kl. 11-12.15
Deltagere: René la Cour Sell, Peter Carøe, Annette Bang Andersen, Poul Due, Povl Tiedemann, Klaus Lynbech
Afbud fra: Maria From
Dagsorden
1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde EØ 2.7.2015
Drøftelse
2. Opfølgning på formandskabsmøde 2.7.2015
3. Næstformændene orienterer fra de respektive områder
Beslutning
4. Tværgående censur
5. Proces for årsberetning 2014-15
6.

Evt.

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde EØ 2.7.2015
 Vedr. mødestruktur ønskes ét årligt fællesmøde med HD. Egne møde planlægges til 23 timer afhængig af dagsorden.
 Der findes en ny dato for EØ-mødet i stedet for 2.3.2015, da PC ikke har mulighed
denne dag.
Ad 2. Opfølgning på formandskabsmøde 2.7.2015
 Jf. pkt. 1.
Ad 3. Næstformændene orienterer fra de respektive områder
 PC:
- PC+KL afholder møde med CBS 23.9.2015. CBS burde være repræsenteret med dekan til møde med dekankredsen.
 ABA:
- AU-BSS har udtrykt bekymring vedr. kapacitet for ekstern censur, da de fx regner
med 400 cand.merc.-specialer i løbet af 14 dage i juni måned 2016.

6. juli 2017
/KL

- I den sammenhæng blev AU-BSS' stramning af refusions- og rejsereglerne nævnt
som en potentiel hindring for at allokere censorer fra Sjælland. Dette kan medføre,
at det vil blive svært at allokere alle eksaminer på AU-BSS i forbindelse med fremdriftsreformen.
- AU-BSS har udtrykt ønske om mere smidighed ved akutte situationer. Alle allokeringer skal dog fortsat foretages via sekretariatet.
- AU-BSS er glade for at se censorer, der ikke har været der før. De opleves som velforberedte, giver god feedback, m.v.
 PT:
- Sag med en censor, der havde henvendt sig direkte til rektor for SDU vedr. eksamination i stof, der også er gennemgået i undervisningen. Alle censorhenvendelser til
universiteterne skal gå gennem formandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen.
- Endnu et tilfælde af en ankesag på baggrund af at der har været anvendt 'subsystemer' (egne skalaer i forhold til karakterskalaen) ved bedømmelse. Nævnes i årsberetning.
- Der er fortsat kun skriftlig bedømmelse af kandidatafhandlinger ved negot-studiet
(da det historisk er funderet i humaniora og SPRØK). ABA nævnte, at problematikken også er aktuel på RUC's uddannelse i virksomhedsledelse.
- Det er konstateret, at der er studerende, der anvender fx Facebook til markedsundersøgelser i deres opgaver. RlCS bemærkede, at der er læring i det også, da det
kræver, at de studerende kan forholde sig kritisk til egen metode og reflektere over
videnskabsteori m.v.
- PD: Har på det seneste ikke haft opgaver på AAU efter at være flyttet til Frederiksberg.
- Ved klager beder AAU alene om en begrundelse for karakteren, mens andre institutioner beder om en egentlig indstilling på baggrund af egen gennemgang. Indstilling
til afvisning er dog ikke kontroversielt, hvis karakteren er givet i respekt for fag- og
målbeskrivelse samt karakterbekendtgørelsen.
Ad 4. Tværgående censur
Principperne vedtaget jf. bilag. Dog melder de tværgående censorer tre dage i januar og
tre dage i juni til sekretariatet. Datoer meldes ind snarest muligt og prøver meldes tilbage til de tværgående censorer i november. Ud over næstformandskredsen supplerer
formanden med censorer fra korpset.
Der foretages vurdering af beståelsesprocenter, faglig vurdering, samt vurdering af målbeskrivelser, herunder også eksaminators opmærksomhed på målbeskrivelserne.
Prøverne under den tværgående censur skal være sammenlignelige eksaminer og niveau
med fokus på bachelorprojekter og specialer.
Ad 5. Proces for årsberetning 2014-15
Jf. bilag.
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Ad 6. Evt.
 Der udarbejdes en liste over inaktive censorer (censorer, der siden 1.4.2014 endnu
ikke har påtaget sig censuropgaver) med henblik på afbeskikkelse, jf. bekendtgørelsens krav om, at censorer skal anvendes mindst hvert andet år. Censornæstformændene orienteres på forhånd om de inaktive censorer og giver evt. en tilbagemelding,
hvor det er relevant.
 Rekruttering af nye censorer, evt. med udgangspunkt i fx et interview med ABA og PC,
der sendes til alumnenetværk, fagblade m.v. Der er lang behandlingstid på ansøgninger, men dette skyldes at ministeriet har fastlagt to årlige terminer 1.4. og 1.10. Der
skæres dog ned på sagsbehandlingstiden, så perioderne, hvor der er lukket for ansøgning kortes ned til under en måned.
 Samling af fx kandidatspecialer i 2-3 opgaver ad gangen, SDU er på vej, men der opleves ingen ændring hos CBS.
 Sekretariatet skal melde krav til censorinformation ud: eksaminandnavne (af hensyn
til habilitet), kontaktinformation til eksaminator
 Præsentation fra intromøde med nye censorer sendes censornæstformændene.
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